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عن عبد الرمحن بن مهدي رمحه اهللا يقول: كان لعثمان رضي اهللا عنه شيئان ليس أليب بكر 
  .... !وعمر مثلهما

مها؟ هذا ما ستعرفه يف هذه احللقة إن شاء اهللا، ومناقب أخرى كانت لسيدنا عثمان رضي ما 
 اهللا عنه.
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1 مناقب فريدة لعثمان.. لم يشاركه فيها مخلوق

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

  ِبْسِم الّلِه الرْمحـَِن الرِحيمِ 

  أمحُده تعاَىل، وأسَتعيُنُه، وأْستغفرُه، وأعوذ باِهللا تعاَىل من شروِر أنفِسنا، ومن سيئاِت أعمالِنا، َمْن يْهِدِه اُهللا فالمَد هللاِ إن احلَ 
  هُد أن حممًدا عبُدُه ورسولُه.ُمِضل َلُه، وَمْن ُيضِلل فال هادَي َلُه، وأُشهُد أن ال إلَه إال اهللاُ وْحَدُه ال شريَك لُه، وأش

يٌد َجميدٌ ا اللُهم بارْك على ُحمَمٍد  ،لّلُهم َصل على حممٍد، وعلى آِل حممٍد، كما َصلْيَت على إبراهيَم وعلى آِل إبراهيَم إنَك محَِ
  وعلى آِل حممٍد، كما باركَت على إبراهيَم وعلى آِل إبراهيَم إنك محيٌد َجميٌد.

 ُقوا اللِذيَن َآَمُنوا اتـَها الُتْم ُمْسِلُموَن}{يَا َأيـ  . ]102آل عمران: [ َه َحق تـَُقاتِِه َوَال َتُموُتن ِإال َوَأنـْ

هُ  َها َزْوَجَها َوَبث ِمنـْ َه َما رَِجاًال َكِثيًرا َوِنَساء َواتـُقوْا اللّ {يَا َأيـَها الناُس اتـُقوْا رَبُكُم الِذي َخَلَقُكم من نـْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنـْ
  .]1: ءالنسا [ الِذي َتَساءُلوَن بِِه َواَألْرَحاَم ِإن الّلَه َكاَن َعَلْيُكْم رَِقيًبا}

َوَرُسوَلُه فـََقْد   ُذنُوَبُكْم َوَمْن يُِطِع اللهَ {يَا َأيـَها الِذيَن َآَمُنوا اتـُقوا اللَه َوُقوُلوا قـَْوًال َسِديًدا * ُيْصِلْح َلُكْم َأْعَماَلُكْم َويـَْغِفْر َلُكمْ 
  .]71-70األحزاب: [ فَاَز فـَْوزًا َعِظيًما}

  أّما بعُد..

وإن شر األمور حمدثاُا، وكل حمدثٍة أال  مد صلى اهللا عليه وسلم؛وخَري اهلدي هدُي حم ،فإن أْصَدَق احلديِث كالُم اِهللا تَعاىل
  ..مث أما بعدُ  وكل ضاللٍة يف النار. ،وكل بدعٍة ضاللة ،بدعة

وأسأل اهللا جل جالله أن جيمعنا ذا احلب يف ظل عرشه وبرأ الَنسمة إين أحبكم يف اهللا، (فإخويت يف اهللا.. والذي فلق احلبة 
  .)ا وال جتعل فيه ألحٍد غِريك شيئايوم ال ظل إال ظّله، اللهم اجعل عملنا كله صاحلًا واجعله لوجهك خالصً 

  ،،، أنا أحبكم يف اهللا ..أحبيت يف اهللا

  كيف حالكم مع اهللا؟  
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2 مناقب فريدة لعثمان.. لم يشاركه فيها مخلوق

  ،،، إخويت

سأل اهللا جل جالله أن أزلنا يف ركب الصحابة (أسأل اهللا جل جالله أن حيشرنا يف زمرة الذين رضي اهللا عنهم ورضوا عنه، و  ما
  يرزقنا حسن اتباعهم، واالقتداء م، والتأّسي م وانتهاج منهجهم).

  ،،،  إخويت

��Ø‘ù]�Üâ�JJð÷öâ��� �

الكتاب والسنة بفهم سلف األمة، فهؤالء أصل السلف، وهؤالء أصل الفهم، وهؤالء هم الذين  :علن بهدوًما نُ  منهجناإذا كان 
ن حيام اإلسالم، أم عاشوا اإلسالم يف املدينة يف البداية كما ينبغي، هذه هي الصورة أكما قلت   ،أخذوا اإلسالم يف البداية

دعك من اُجلهال ومن طعن املغرضني احلاقدين املبتدعني، وإمنا تعاَل إىل احلق، أن هؤالء  املدينة؛ : حياة الصحابة يفالصحيحة لإلسالم
  الصحابة الذين أقاموا جمتمع املدينة هم الذين رضي اهللا عنهم ورضوا عنه، هم الذين تلقوا الوحي فنفذوه من ساعته.

 انتهينا ربنا، :حابة هم الذين حني نزل حترمي اخلمر قالواإىل أن أعيد كالًما سبق يف أن هؤالء الص - إخويت–لست حباجة 
والصحابيات هن اللوايت حني نزلت آية احلجاب قمن إىل مروطهن فشققنها، وخرجن كأن على رؤسهن الغربان، هم الذين ملا جاء 

  الصحابة.. ..حتولوا وهم يف الصالة، هم.. وهم.. وهمحتويل القبلة 

  ،،،  إخويت يف اهللا

جتد أن الكالم عن رجل كما كان يف آخر حلقتنا  τعثمان بدأنا؛ ومع سيدنا عثمان ومع ، τوعمر  ،τأيب بكر  وقفنا مع
تستحيي منه املالئكة، استحيا منه رسول اهللا، فاإلنسان.. يستحيي عند الكالم عن عثمان.. سيدنا عثمان هو الشخصية اليت تُلَمس 

  ال حتتاج أن تدافع. اهللا أثىن عليه، النيب دافع عنه.ني تدافع عن عثمان رضي اهللا عنه من بعيد، يُنظر إليها، ولكنها ال ُتطعن، ح
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3 مناقب فريدة لعثمان.. لم يشاركه فيها مخلوق

�š…ù]�h^ŞÎ_�»�…çni�íßjÊ�»�áçÃß’i�ÌéÒ[[�� �

"بينما نحن مع نبي اهللا  :ط عن ُمرّة البهري قالو خذ هذا احلديث، وهو يف صحيح بن حبان، وصححه الشيخ شعيب األرناؤ 
ρ السلسلة  –[إسناده جيد  فقال: كيف تصنعون في فتنة تثور في أقطاب األرض كأنها صياصي البقر؟ ،ةفي طريق من طرق المدين

  ]315/7الصحيحة: 

إن اهللا أمرين أن أخربكم يومي هذا عن خري ما أعلمه لكم وشر  :فقال ،يوًما ρأليس قد خرج عليهم رسول اهللا  !سبحان اهللا
  ما أعلمه لكم؟!

مون أن رسول اهللا كان يعلم غيب من غيبه، ولسنا بصدد الكالم عن بعض املبتدعة الذين يزعُ أطلعه اهللا على  ρ الرسول
ِإال َمِن اْرَتَضى ِمن  * {َعاِلُم اْلَغْيِب َفَال يُْظِهُر َعَلى َغْيِبِه َأَحداً قال سبحانه:  ،كان يعلم بقدر  ! ُقل احلق وتوقف عنده؛الغيب، ال

لِيَـْعَلَم َأن َقْد َأبـَْلُغوا ِرَساَالِت رَبِهْم َوَأَحاَط ِبَما َلَدْيِهْم َوَأْحَصى ُكل َشْيٍء  * ن بـَْيِن َيَدْيِه َوِمْن َخْلِفِه َرَصداً رُسوٍل فَِإنُه َيْسُلُك مِ 
  .]28- 26الجن: [ َعَددًا}

  ،،،، إخويت

ÉøfÖ]�Ùç‰†Ö]�íËé¾æ� �

حني  ول ووظيفة الرسول البالغ عن اهللا؛أن مهمة الرس هذه القضية:.. إمنا الرسول ُمَبِلغ عنه؛ ينبغي أن نفهم اهللا جل جالله
  يقول اهللا عز وجل:

  .]23 فاطر:[ {ِإْن َأنَت ِإال َنِذيٌر} - 
  .]144 آل عمران:[ }...{َوَما ُمَحمٌد ِإال َرُسولٌ  - 
  .]99 المائدة:[ }ى الرُسوِل ِإال اْلَبَالُغ...{ما َعلَ  - 

ووظيفة الرسول أنه ليس إهلًا، ال يستطيع أن يفرتي   ..ك أن وظيفة النيبستثناء بعد النفي يفيدُ كل هذا احلصر الذي هو اال
َما أُنِزَل  بـَلغْ {يَا َأيـَها الرُسوُل  ا من الغيب بلغه، يبلغ كل شيء.م كلمة، فإذا علم شيئً كلمة، ويف نفس الوقت ال يستطيع أن يكتُ 

   .، بلغ وال ختف]67 المائدة:[ }الّلُه يـَْعِصُمَك ِمَن الناِس...تـَْفَعْل َفَما بـَلْغَت ِرَسالََتُه وَ ِإلَْيَك ِمن ربَك َوِإن لْم 

غ كل ما ان الرسالة، فالرسول بل فمن زعم أن اهللا جل جالله أوحى إىل نبيه شيًئا وكتمه فلم يبلغه، فقد زعم أن حممًدا قد خَ 
مل تكن بعيدة عن رسول اهللا، بل بشره أكثر من مرة يف األحاديث الصحيحة  اهللا عنه،علمه من الغيب، منها فتنة عثمان رضي 
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4 مناقب فريدة لعثمان.. لم يشاركه فيها مخلوق

صلى اهللا عليه مبعزل عن رسول اهللا، بل كان يعلمه، عرفه.. أوحي إليه به.. بل رآه  قتل احلسني رضي اهللا عنهبالشهادة، ومل يكن مَ 
  أو أويت بشيء من طينته. وسلم،

  ،، ، الشاهد

�á^ÛnÂ�íßjÊτ� �

فقال:  نة سيدنا عثمان رضي اهللا عنهأعلمه اهللا ما سيكون يف قضية فت ى اهللا عليه وعلى آله وصحبه وسلمصل لرسولأن ا
السلسلة الصحيحة:  –[إسناده جيد "كيف تصنعون في فتنة تثور في أقطار األرض كأنها صياصي البقر؟ قالوا: نصنع ماذا يا نبي اهللا؟" 

  بقَدر اهللا جل جالله كان يسري يف هذا املوكب انظر إىل الكالم..   عنهآآآآه سيدنا عثمان رضي اهللا ]315/7

كيف تصنعون في فتنة تثور في أقطار األرض كأنها صياصي البقر؟ قالوا: نصنع ماذا يا نبي اهللا؟ قال عليكم بهذا 
حتى عطفت على الرجل، فأسرعت (جرى لريى من الذي أشار إليه النيب ؟)  وأصحابه، قال: فأسرعت حتى عطفت على الرجل

واحلديث يف صحيح بن حبان  ]315/7السلسلة الصحيحة:  –[إسناده جيد  فإذا هو عثمان بن عفان" ،فقلت: هذا يا نبي اهللا؟ قال: هذا
  ط حديث صحيح.و ؤ اوقال الشيخ شعيب األرن

 اإلسناد، واالجتهاد يف كل ما يقدر على عمله أن يطعن يف  ..إًذا عندما يكون عندنا كالم فصل مثل هذا ويأيت طاعن
 ،التصحيح والتضعيف مصرح، ال ننكر، لكن يف قضايا مثل هذه، الذي يريد احلق وجيد قشة يتعلق ا ليصل إىل احلق، يستمسك ا

  فندها، وإمنا يردها أصحاب األهواء.يُ ال يدفعها، ال 

  ،،، يف اهللا أنا أحبكم..  إخويت

  ماذا قال الناس عن عثمان؟  ن فتعالوا،لسيدنا عثما ρمررنا مع مدح رسول اهللا 
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5 مناقب فريدة لعثمان.. لم يشاركه فيها مخلوق

Γ�Ö^Î�]ƒ^Ú]ç��[á^ÛnÂ�àÂΣ� �

ثم عمُر، ثم عثماُن، ثم نترك  أحًدا، بكرٍ  بأبي نعدلُ  ال  ρ: " كنا في زمِن النبي عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال
 أصحاَب النبيρ  هذا أثر عن ابن عمر صحيح اإلسناد إليه.، ]3697صحيح البخاري: -[صحيح نفاضُل بينهم" ال   

ال  ρ، مث نرتك أصحاب النيب ρ عمر، مث عثمان؛ وهم يف زمن النيب ال نعدل بأيب بكر أحًدا مث ρيقول كنا يف زمن النيب 
  نفاضل بينهم.

^Ûã×nÚ�†ÛÂæ�†Óe�êeù�‹éÖ�á^òé��äßÂ��]�ê•…�á^ÛnÃÖ�á^Ò==JJ� �

شيئان ليس أليب بكر وعمر مثلهما؛ صربه على نفسه  ل: كان لعثمان رضي اهللا عنههدي رمحه اهللا يقو الرمحن بن م عن عبد
  قـُِتل مظلوما، ومجعه الناس على املصحف.حىت 

  ،،، إخويت

  صبره على نفسه حتى قـُِتل مظلوماأوال: 

واقف الصحابة يف هذا احلال، باحلق، لنحقق م د األقوال، ونبطل الباطل، وحنق احلق أن نتكلم يف أحداث الفتنة لنفن  إذا أردنا
إمنا اآلن نتكلم كالًما عاًما عن فضل هؤالء الصحابة، وكيفية التأسي  فإن هذا حيتاج منا إىل سعة وقت وجهد، ولسنا بصدد هذا اآلن.
رد أن جيري ه مل يُ أن مناقب عثمان بن عفان رضي اهللا عنه ن من أكربِ أم، الدروس املستفادة منهم لنعيشها يف هذا الزمان، ولكن أقول 

فإنه كان يستطيع أن يسريها  عصم اهللا به دماء الصحابة،م دماء الصحابة.. ر الدم.. دم املسلمني.. دم الصحابة يف عهده، عصَ 
 اب أسلحةوأصح ،ا وأصحاب أموال وثرواتحربًا قبلية، وقبيلته يومها تستطيع، بنو أمية كانوا معه مجيًعا، وكانوا كلهم أمراء وحكامً 

تل صربه على نفسه حىت قُ  :ولكنه هو الذي عكف يف بيته على مصحفه، لذلك هذه منقبة عظيمة له وجيوش، وكانوا يستطيعون..
  مظلوًما ومل ينتصر.

  واحد مصحف الناس على جمعثانًيا: 

كونه   ؛م ان ُحيلَ كُ قضية مجع املصحف، ومجع الناس مجيًعا على مصحف واحد، قضية مل تَ  على املصحف.. ومجعه الناسَ 
أن جيمعهم على مصحف واحد، جيمع كل املصاحف املنتشرة يف األمصار على مصحف واحد،  ،استطاع أن يسري بالناس هذا السري
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وهذه منقبة  ،ويل.. عمل جليل يف اإلسالم ما كان ُيستطاع لوال أن اهللا وفق عثمانطُ دائي.. عمل بُ الذي يف بيت حفصة فهذا عمل فِ 
  لغريه.ت أخرى لعثمان ليس

//�^⁄Ú]çÎ�^⁄Ú]ç‘�//� �

  هللا لقد قتلتموه صواًما قواًما.قال مسروق لألشطر: قتلتم عثمان؟ قال نعم. قال: أما وا

إن تقتلوه أوترتكوه فإنه كان ُحييي الليل  ( :حني أطافوا به قال: قالت امرأة عثمان بن عفان رضي اهللا عنهعن حممد بن سريين 
نه ختم القرآن يف ركعة غري عثمان؟ ُعد مناقب له أين ذكر عن أحد من أهل اإلسالم أ :. قولوا يل)كله يف ركعة جيمع فيها القرآن

  وحده.. لسيدنا عثمان.

�è†Î�àÚ�ímøm�Üãvf‘_�VJJJJJJJÜãjfm_æ��H�JJJJÜãßŠu_æ�H�JJJJ� �

 ما، وأحسنهم أخالقا، وأثبتهقال: ثالثة من قريش أصبُح الناِس وجوهًـ  اهللا بن عمر رضي اهللا عنه علي بن رباح ُحيدث أن عبد
  حياًء، وإن حدثوك مل َيكذبوك، وإن حدثتهم مل ُيكذبوك، أبو بكر الصّديق وعثمان بن عفان وأبو عبيدة بن اجلرّاح.

 الزمر:[ و َرْحَمَة رَبِه}{َأمْن ُهَو قَاِنٌت آنَاء اللْيِل َساِجدًا َوقَائِمًا َيْحَذُر اْآلِخَرَة َويـَْرجُ  قال:رضي اهللا عنه  وعن ابن عمر أيًضا

  عثمان بن عفان.قال: هو  .]9

يد بن ثابت يف بعض الزمان، هللك علم الفرائض إىل يوم القيامة، ولقد لك عثمان بن عفان وزَ ابن شهاب الزهري يقول: لو هَ 
  علمها غريمها.جاء على الناس زمان وال يَ 

äe†Ö�Üâ^{{{{{Ïi_æ�Ü{{u†×Ö�Üã{{×‘æ_�à¹�äÞc� �

إنا عتبنا  قالت: اجلسوا أحدثكم عما جئتم له:نسأهلا عن عثمان ف أتينا عائشة رضي اهللا عنهاى بن طلحة قال: وعن موس
رمة حُ  :حىت إذا ماصوه كما مياص الثوب بالصابون، اقتحموا عليه الِفَقر الثالثة هفعمدوا إلي ..، ومل تذكرهنعلى عثمان يف ثالث خصال

 ملن أوصلهم للرحم، وأتقاهم لربهرمة اخلالفة، ولقد قتلوه، وإنه وحُ هر احلرام، البيت احلرام، والش.  
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7 مناقب فريدة لعثمان.. لم يشاركه فيها مخلوق
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  نه:يف أ سيدنا عثمان بن عفان عندما نراجع ما مضى

  ) صرب حىت قُتل مظلوًما، ومل يفتح باب الفتنة على املسلمني.1

وب املكت قرأ فيه "بالرسم العثماين"، يعين) أنه مجع الناس على مصحٍف واحد، هو مصحفنا الذي نقرأ، يف كل مصحف ت2
  .بأمر سيدنا عثمان بن عفان رضي اهللا عنه

  ) أنه كان خيتم القرآن يف ركعة.3

  قـًا.ـلُ ) هو أصدق الناس حياًء، وأحسنهم خُ 4

  ) أنه صاحب علم الفرائض.5

  .نهالربه بشهادة عائشة أم املؤمنني رضي اهللا ع نه كان أوصل الناس للرحم، وأتقاهمأ) 6

Γ��åõ^éuτ�Σ� �

بن  سيدنا عثمان شهر ُخُلٍق لعثمان: حياؤه رضي اهللا عنه؛ذ أَ أما إذا أردنا أن نستفصل قليًال يف أشياء سريعة، فتعالوا لنأخُ 
"أال أستحيي من أيًضا:  ρ. وصح عنه ]3791سنن الترمذي: –[حسن صحيح  "وأصدقهم حياًء عثمان": ρكما قال فيه رسول اهللا عفان  

  .، احلديث يف صحيح مسلم.]2401صحيح مسلم: –[صحيح تحيي منه المالئكة" رجل تس

أصدق أميت  ..زنيت وال سرقت يف جاهلية وال يف إسالم، وال زادين اإلسالم إال حياءً  سيدنا عثمان يقول عن نفسه: واهللا ما
  .]1002صحيح الجامع: –[صحيح  "أشد أمتي حياًء عثمان" حياًء عثمان،

ن اليكون يف البيت أحد والباب عليه مغلق، فما يضع عنه الثوب ليفيض على جسده املاء، مينعه احلياء أن كا  يقول احلسن:
  يقيم صلبه.



 
 

www.yaqob.com                     _27أصلي وفصلي                                                                                            

________________________________________________________________________________  

             

 

8 مناقب فريدة لعثمان.. لم يشاركه فيها مخلوق

��ð^é£]�Ýø‰ý]�Ð×}���� �

صحيح ابن -[حسن إن لكل دين ُخُلق وُخُلق اإلسالم الحياء"" :صلى اهللا عليه وسلم - صل عليه-يقول رسول اهللا  احلياء..

  لق اإلسالم.لق اإلسالم.. خُ فاحلياء خُ  ..إن لكل دين خلقا وخلق اإلسالم الحياء"" ..]3389ماجه: 

صحيح البخاري: -[صحيح إن مما أدرك الناُس من كالم النبّوة األولى، إذا لم تسَتْحِي فافعل ما شئت"" :ρويقول رسول اهللا 

3483[.  

 "."الحياء ال يأتي إال بخير ، إن]24صحيح البخاري: -يح[صحدعه" رجًال يِعظ أخاه يف احلياء فقال: " ρورأى رسول اهللا 
  .]6117صحيح البخاري: -[صحيح

  ،،، إخويت

جرى لألمة فصارت أمة ال تستحيي؟ ما  يلذا ما السبب؟ ما :وتعالوا لألسباب احلياء.. وقد صار عنصرًا مفقوًدا يف حياتنا،
هذا الفجور وااهرة باملعصية؟ ما الذي  ..ارع؟ ما الذي جرى لشبابناهذا التربج الذي يف الشو  ..الذي جرى؟ ما الذي جرى لبناتنا

. خادش .العام" فعل خادش للحياء"كانوا زمان بيسموها يف القانون   ب وأوالده أمام التلفاز ليشاهدوا..أن جيلس األ :جرى يف بيوتنا
  ويُهلك احلياء العام.  ، اليوم هذا الفعل يقطع احلياء العام.. ميزق احلياء العام.. يضّيعللحياء

[[ð^é£]�àè_� �

تلفاز من  :أول سبب ضيع احلياء من أبنائنا الغزو الفكري الغريب ملناهجنا الدراسية، الغزو الفكرىي الغريب لوسائل اإلعالم عندنا
لغريب يف الكتب املرتمجة الغزو الفكري الغريب يف املسلسالت واألفالم اليت يشاهدوا، الغزو الفكري ا وجرائد وجمالت وقصص وغريها؛

  لم االجتماع.لرتبية األوالد، وطلب السعادة وغري ذلك، واإلصالح النفسي وما يسمونه التنمية البشرية، وعِ 

 لها يف بيوتنا إىل رؤوس زوجاتنا وأبنائنا، إىل مناهجنا الدراسية واعتمادها عند املدرسني إن استرياد هذه األفكار وانتشارها وتوغ
هل احلرية  :ألحدهم لقد قرأت مقالةً  سمى بغري امسها؛وصارت اجلرأة وسوء األدب تُ  ..حما احلياء ..، هذا الذي قتَل احلياءَ واملدرسات

  اليت يسموا اليوم احلرية؟ الفوضى أم أن الفوضى هيهي 
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9 مناقب فريدة لعثمان.. لم يشاركه فيها مخلوق

  ،،، إخويت

  .بد منها مع احلياء ال لنا وقفة

   ..وأستودعكم اهللا ،أحبكم يف اهللا

  والسالم عليكم ورمحة اهللا.                            


